
 وظایف شورای تحصیالت تکمیلی

 

 انجام کليه وظايف مندرج در آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتري  

  نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره

 .کارشناسي ارشد و دکتري

 ي مختلف آموزشي در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري بر اساس برنامه تدوين و پيشنهاد برنامه ها

 .مصوب شوراي عالي برنامه ريزي

 تعيين دروس کمبود و جبراني در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري. 

  بررسي کيفيت آموزشي دوره هاي تحصيالت تکميلي در دانشکده و بررسي کيفيت آموزش اساتيد در اين

  .دوره ها

 ايط و سوابق تحصيلي اساتيد جهت تدريس و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع بررسي شر

 .کارشناسي ارشد و دکتري

 نظارت بر مراحل اجرايي پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري. 

 لي برنامه تدوين آيين نامه اجرايي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عا

 .ريزي

 تصويب عناوين و طرح پيشنهادي پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري. 

 دريافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پيشرفت کار پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد. 

 تعيين اعتبار ابزار مطالعه ابزار جمع آوري داده های مربوط به پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد جهت 

 رسيدگي به مشکالت دانشجو در مرحله نگارش پايان نامه و تدوين راهنماي نگارش پايان نامه. 

 تعيين اعضاء هيأت داوران براي شرکت در جلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتري. 

 تعيين نوع زبان خارجي مورد قبول براي ورود به دوره دکتري. 

 اهنمای تحصيلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورودتعيين استاد ر. 

 تعيين زمان برگزاري آزمون جامع، هيأت داوران و نظارت بر اجراي آن. 

 بررسي و پيشنهاد تأسيس رشته و دوره هاي تکميلي جديد به دانشگاه. 

 شگاهبرآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيالت تکميلي و ارائه آن به دان 

 بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا. 

 طرح و رسيدگي به مشکالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشجويان دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري. 

  موافقت با فرصت تحصيلي اضافي/ مرخصي تحصيلي/ مهمان شدن دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري

دوره تحصيالت تکميلي و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شوراي در چهارچوب آيين نامه آموزشي 

   .آموزشي

 


